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حفتر »ردع«  إلى  األمن  مجلس  يدعو  الليبي  »الرئاسي« 
دعا املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني في ليبيا، 
مجلس األمن الدولي إلى اتخاذ »موقف حازم ورادع« جتاه قائد 
قوات الشرق، اللواء متقاعد خلفية حفتر، على خلفية قصف 
جوي جديد على مدينتي طرابلس ومصراتة، تسبب بخسائر 
بشرية. وتشن ق��وات حفتر، منذ 4 أب��ري��ل امل��اض��ي، هجوًما 

متعثًرا للسيطرة على العاصمة طرابلس )غرب(، مقر حكومة 
الوفاق، املعترف بها دولًيا، وذلك ضمن صراع على الشرعية 
والسلطة في البلد الغني بالنفط. وأدان املجلس الرئاسي، في 
بيان، »القصف اجلوي اإلرهابي بطيران أجنبي، الذي استهدف 
ليلة أمس املخازن الرئيسية جلهاز تطوير املراكز اإلداري��ة في 

مصراتة«.
وأضاف أن »هذا العمل اإلرهابي ملجرم احلرب ومليشياته 
)يقصد حفتر( يضاف إلى سلسلة من االعتداءات اإلرهابية على 
املطارات واملستشفيات واملدارس واملقار احلكومية واملمتلكات 

العامة واخلاصة«.
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م���ف���خ���خ ل  م������ن������ز ت����ف����ج����ي����ر  ف������ي   » خ������ل������ي������ة ا ل������د ا « ب�������  ت  ا ر س������ت������خ������ب������ا ا ي������ر  م������د ع  م������ص������ر

استعادت القوات األمنية العراقية، أمس  
األرب��ع��اء، السيطرة على جسر األح��رار 
وأبعدت املتظاهرين إل��ى ساحة اخلالني 
وشارع الرشيد باجتاه جسر السنك وسط 

بغداد.
وك���ان���ت ال���ق���وات األم��ن��ي��ة ق���د ف��رق��ت 
ف��ي س��اع��ات الفجر األول���ى، املتظاهرين 
املتواجدين على جسر األحرار بقنابل الغاز 
املسيل للدموع مما تسبب بوقوع إصابات 

بني املتظاهرين.
إلى ذلك، قال مسؤولون أمنيون عراقيون 
إن ما ال يقل عن 27 متظاهراً أصيبوا في 
اشتباكات متجددة الليلة املاضية وسط 
ب��غ��داد. وأض��اف��وا أن االشتباكات وقعت 
ب��ني ال��س��اع��ة ال��راب��ع��ة واخل��ام��س��ة فجر 
األربعاء بالقرب من جسر األحرار في وسط 
العاصمة. واستخدمت قوات األمن العراقية 
الغاز املسيل للدموع ملنع املتظاهرين من 
التقدم إلى املنطقة اخلضراء احملصنة، حيث 

يقع مقر احلكومة.
وكان احملتجون احتلوا في وقت سابق 
جانًبا من اجلسر فيما انتشرت قوات األمن 

على اجلانب اآلخر.
وغ���ال���ب���اً م���ا ت��ش��ه��د ج���س���ور ال��س��ن��ك 
واجلمهورية واألح���رار ش��دا وج��ذب��ا بني 
احملتجني الذين يتمسكون بها، وبني القوى 
األمنية التي تعتبر إق��ف��ال تلك اجلسور 

مسألة أمنية ال ميكن القبول بها.
ول��ق��ي م��دي��ر اس��ت��خ��ب��ارات ف��ي وزارة 
الداخلية العراقية مصرعه، إث��ر تفجير 
منزل مفخخ خالل مالحقة عناصر بتنظيم 

»داع���ش«، شمالي ال��ب��الد، بحسب مصدر 
أمني.

وأف����اد ض��اب��ط ش��رط��ة ب��رت��ب��ة نقيب 
لألناضول، مفضال عدم الكشف عن هويته، 
بأن مدير استخبارات »أفواج صالح الدين« 
التابعة ل���وزارة الداخلية، امل��ق��دم أحمد 
ال��ع��ن��زي، لقي مصرعه ف��ي تفجير منزل 
مفخخ غربي مدينة تكريت، مركز محافظة 

صالح الدين )شمال(.
وذك��ر املصدر أن »العنزي« ك��ان يقود 
قوة اقتحمت املنزل املفخخ الذي كان يشتبه 
بأن مسلحني من تنظيم »داعش« اإلرهابي 

يتخذونه مقراً لهم.
وفي العام 2017 أعلن العراق االنتصار 
على »داعش« باستعادة كامل أراضيه من 
قبضة التنظيم، والتي كانت تقدر بثلث 
مساحة البالد اجتاحها »داع���ش« صيف 

.2014
لكن التنظيم يحتفظ بخاليا نائمة في 
أرج���اء ال��ب��الد وتشن هجمات ب��ني فترات 
متباينة على طريقة حرب العصابات التي 

كانت تتبعها قبل 2014.
وبعد انتظار طويل وخالفات سياسية 
عميقة، أص��در مجلس ال��ن��واب العراقي، 
قانونا إللغاء امتيازات جميع املسؤولني في 
الدولة، ابتداء من منصب »مدير عام« وحتى 
»رئيس اجلمهورية«، وسط اعتراض عدد 

من النواب على القانون.
وعزت كتلة سائرون النيابية )بزعامة 
مقتدى الصدر(، غيابها عن اجتماع القادة 
السياسيني، ، إلى أنه »مضيعة للوقت«، 

وف��ي��م��ا ق��ل��ل س��اس��ة آخ����رون م��ن أهمية 
مخرجات االجتماع األخير، نفت زعامات 
سياسية توقيعها على ورقة اإلصالح التي 

ألزمت حكومة عادل عبداملهدي بتنفيذها.

وتعليقاً على ه��ذا الغياب، ق��ال النائب 
عن الكتلة، رام��ي السكيني، للعربية.نت 
إن »م��وق��ف س��ائ��رون أو التيار الصدري 
يؤكد وج��ود مشاكل مفصلية في العملية 

السياسية، وعلى ضرورة تصحيح مسار 
العملية التي تبدأ باستقالة احلكومة، 
وتعديل قانون املفوضية وجعلها مستقلة، 
وتشريع قانون شفاف لالنتخابات، وإجراء 

انتخابات مبكرة«، مشيراً إلى أن »أغلب 
الكتل السياسية رفضت هذا املوقف وسعت 
إلى املماطلة والتأخير للرجوع إلى املربع 

األول«.

الدفاعات اجلوية السورية 
تتصدى لصواريخ إسرائيلية 

قرب دمشق 
تصدت الدفاعات اجلوية السورية لصواريخ أطلقتها 
طائرات حربية إسرائيلية قرب دمشق، وفق ما أفادت 

وكالة األنباء السورية الرسمية )سانا(.
ويأتي ذلك غداة إعالن اجليش اإلسرائيلي اعتراض 
صواريخ أطلقت من سوريا باجتاه إسرائيل، ثم شن 
ط��ائ��رات��ه احل��رب��ي��ة، وف��ق امل��رص��د ال��س��وري حلقوق 
اإلنسان، غارات عدة قرب دمشق. وأفاد مراسل لوكالة 
ف��ران��س ب��رس ف��ي دمشق ع��ن سماع دوي انفجارات 
ضخمة في العاصمة. ونقلت سانا عن مصدر عسكري 
قوله إنه »في متام الساعة الواحدة والدقيقة العشرين 
من فجر أمس األربعاء، قام الطيران احلربي اإلسرائيلي  

باستهداف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ«.
وأض���اف امل��ص��در »ع��ل��ى ال��ف��ور ت��ص��دت منظومات 
دفاعنا اجلوي للهجوم الكثيف، ومتكنت من اعتراض 
الصواريخ املعادية وتدمير معظمها قبل الوصول 
إلى أهدافها«، مشيراً إلى أن العمل مستمر ل�«حتديد 
األض���رار واخل��س��ائ��ر التي خلفها ال��ع��دوان«. وأعلن 
اجليش اإلسرائيلي اع��ت��راض نظام ال��دف��اع اجل��وي 
»أربعة صواريخ أطلقت من سوريا باجتاه األراض��ي 
االسرائيلية«، مؤكداً أنه »لم يصب أي من الصواريخ 

هدفاً في إسرائيل«.
وبعد وق��ت قصير، استهدفت ط��ائ��رات إسرائيلية 
م��واق��ع ج��ن��وب وج��ن��وب غ��رب دم��ش��ق انطلقت منها 

الصواريخ على إسرائيل.

احتجاجات العراق

الدولة! مسؤولي  امتيازات  يلغي  العراقي  البرملان 

»األحرار« يستعيد  واألمن  بغداد  في  تتواصل  اجلسور  حرب 

11 متظاهرًا عقب اشتباكات بني احملتجني واألمن  إيقاف 

لبنان : مواجهات مع قوات األمن وسط بيروت
أصيب 6 محتجني لبنانيني وأوقف 
11 آخ��رون، إثر مواجهات مع قوات 
مكافحة الشغب في ساحة »ري��اض 
الصلح«، وس��ط العاصمة اللبنانية 

بيروت.
وأف���اد م��راس��ل وك��ال��ة األن��اض��ول، 
ب��أن ساحة »ري��اض الصلح« شهدت 
اشتباكات باأليدي بني العشرات من 
احملتجني وقوات مكافحة الشغب بعد 
محاولة املتظاهرين اجتياز األسالك 
الشائكة والدخول إلى ساحة مجلس 

النواب.
وأسفرت املواجهات عن إصابة 6 
متظاهرين بجروح مختلفة إضافة 
إلي��ق��اف ق���وات األم���ن ل�11 محتجا، 
بحسب ما أوردت وسائل إعالم محلية.

ووف���ق م��راس��ل األن���اض���ول، ألقى 
احملتجون عبوات املياه باجتاه القوات 

األمنية.
وبالتزامن مع ذلك، قطع محتجون 
الطريق الدولية في منطقة »املنية«، 
شمالي البالد، استنكارا العتداء قوات 
مكافحة الشغب على املتظاهرين 

بساحة »رياض الصلح«.
كما أغلق املتظاهرون طريق »ضهر 
البيد« في منطقة البقاع ب��اإلط��ارات 

املشتعلة، حسب مراسل األناضول.
من ناحية أخ��رى، جتمع عشرات 
الشبان املناصرين لتنظيم »ح��زب 

الله« أمام مقر قناة »اجلديد«، غربي 
بيروت، ورددوا هتافات »لبيك يا نصر 
الله )األمني العام حلزب الله(«، وذلك 
عقب انتقاد نصر الله في نشرة األخبار 

املسائية.
في السياق ذاته، احتشد العشرات 
احملتّجني أمام مصرف لبنان في منطقة 
»احل��م��را«، غ��رب��ي ب��ي��روت، ورددوا 
ش���ع���ارات »ي��س��ق��ط .. ي��س��ق��ط حكم 
املصرف«، في إشارة الحتجاجهم على 

سياسات النظام املصرفي في البالد.
وفتحت املصارف اللّبنانّية، أبوابها 
أمام املواطنني بعد إضراب دام أسبوعا، 
واستأنفت نشاطها بشكل طبيعي 

وسط تدابير أمنّية حلمايتها.
متكن احملتجون من تعطيل انعقاد 
جلسة ملجلس ال��ن��واب بعد إغالقهم 
جميع الطرق املؤدية للمجلس، ما أعاق 

حضور النواب للجلسة.
وأعلن رئيس البرملان نبيه بري، 
ت��أج��ي��ل ان��ع��ق��اد اجل��ل��س��ة إل���ى وق��ت 
الحق لم يحدد بعد، وذلك لعد اكتمال 

النصاب القانوني.
ودخ��ل��ت االح��ت��ج��اج��ات الشعبّية 
شهرها الثاني، وسط استمرار األزمة 
السياسّية م��ع ت��أخ��ر االس��ت��ش��ارات 
ال��ن��ي��اب��ي��ّة امل��ل��زم��ة لتسمية رئيس 
احلكومة اجلديد بعد استقالة سعد 

احلريري في 29 أكتوبر الفائت.

وت��ص��اع��دت األزم�����ة أك���ث���ر، بعد 
ان��س��ح��اب ال���وزي���ر األس���ب���ق محمد 
ال��ص��ف��دي، امل��رّش��ح ل��ت��ول��ي رئ��اس��ة 

الوزراء.
وس��ح��ب ال��ص��ف��دي، اس��م��ه كأحد 
املرّشحني لرئاسة احلكومة اللّبنانّية، 

قائال إن »من الصعب تشكيل حكومة 
متجانسة ومدعومة من جميع الفرقاء 

السياسيني«.

نساء يقدن احلراك في لبنان

يفرجون  احل��وث��ي��ون  س��ي��ول: 
ع����ن س���ف���ن ك����وري����ة ج��ن��وب��ي��ة 

وسعودية بعد احتجازها 
أعلنت سيول أمس االربعاء أن 16 بحارا بينهم 
2 من كوريا اجلنوبية احتجزوا مع سفنهم الثالث 
على ي��د متمردين حوثيني خ��الل عطلة نهاية 

االسبوع قد أفرج عنهم.
وقالت وزارة اخلارجية الكورية اجلنوبية 
في بيان »السفن وأف��راد الطاقم الذين احتجزوا 

واعتقلوا في اليمن أطلق سراحهم جميعا«.
وأك��د امل��ت��م��ردون اليمنيون احتجاز قاطرة 
سعودية وسفينة وح��ف��ارا ك��وري��ني جنوبيني 
شمال مدينة احلديدة عند ساحل البحر االحمر 

منذ األحد.
ويأتي احلادث األخير في أعقاب تراجع ملحوظ 
في هجمات احلوثيني على السعودية، وإعالن 
مسؤول سعودّي أّن اململكة فتحت »قناة اتصال« 

مع املتمردين املدعومني من طهران.
وأع��رب��ت احلكومة السعودية ف��ي بيان عن 
»استنكارها« ملا تعرضت له القاطرة البحرية 
»راب��غ 3« من »عملية خطف وسطو مسلح من 
قبل عناصر تتبع للمليشيا احلوثية اإلرهابية 

املدعومة من إيران«.
وأرسلت سيول السفينة شيونغي التي تنتشر 
في مهمة مكافحة القرصنة وكانت ترسو قبالة 
سواحل عمان، إلى املياه القريبة من مكان احلادث.

133 مجزرة و692 شهيدًا منذ عام 2006 غزة: 
أعادت املجزرة التي ارتكبها اجليش اإلسرائيلي، بحق عائلة »السواركة – أبو 
ملحوس« )14 نوفمبر اجلاري(، إلى األذهان تاريخاً دموياً حافالً باملجازر، بحق 
العائالت الفلسطينية في قطاع غزة. وتنضم عائلة »السواركة« إلى )133( 
عائلة فلسطينية في غزة، استهدفتها القوات اإلسرائيلية، منذ عام 2006 وحتى 

اآلن، بحسب رصد أعده مراسل وكالة األناضول، اعتمادا على مصادر حقوقية.
واستشهد ثمانية أفراد من عائلة »السواركة« – 5 منهم أطفال- جراء قصف 
جوي إسرائيلي استهدف منزلهم، فجر 14 نوفمبر اجلاري، في دير البلح وسط 
قطاع غزة، خالل تصعيد استمر يومني، عقب اغتيال القيادي في سرايا القدس 

»بهاء أبو العطا« بقصف منزله في حي الشجاعية شرقي غزة.
وُيظهر رصٌد قام به مراسل وكالة األناضول لتاريخ استهداف قوات االحتالل 

للعائالت الفلسطينية في قطاع غزة- باالستعانة بعدد من اإلحصاءات والوثائق 
التي صدرت بهذا الصدد- أن »إسرائيل« استهدفت )133( عائلة فلسطينية في 
غزة بالقصف اجلوي والبري والبحري منذ عام 2006 وحتى األسبوع املنصرم، 
خلّفت )692( من الشهداء. وشهدت فترة احلروب الثالثة التي شنتها »إسرائيل« 
ضد غزة في أع��وام 2008، 2012، و2014، وقوع العدد األكبر املجازر بحق 

العائالت.
وتعرضت )17( عائلة من غزة لإلبادة – خالل الفترة املذكورة - باستشهاد 
عشرة شهداء فأكثر من أبنائها دفعة واحدة، أدت إلى شطب أُسر كاملة من السجل 
املدني الفلسطيني. كما تعرضت )8( عوائل فلسطينية لالستهداف اإلسرائيلي 

بشكل ُمتكرر ألكثر من مرة على فترات زمنية مختلفة.

»حماس«: ملف أسرى الكيان الصهيوني شهد حتركات سابقة
كشف صالح العاروري، نائب رئيس املكتب السياسي حلركة »حماس«، أن 
ملف اجلنود اإلسرائيليني األسرى في غزة شهد حتركات، في أوقات سابقة، لكن 

دون أن يكون هناك جدية لدى احلكومة اإلسرائيلية إلبرام صفقة تبادل.
جاء ذلك خالل لقاء متلفز بثته قناة األقصى الفضائية )تابعة حلركة حماس(.

وقال العاروري: »حدث أكثر من مرة حتركات في موضوع األسرى لكن لم 
نلمس جدية عند احلكومة اإلسرائيلية إلجناز صفقة تبادل واستعادة جنودهم 

وأسراهم املوجودين لدى املقاومة في غزة«.

وأضاف:« موقفنا واضح يجب إصالح اخللل الذي أحلقته إسرائيل بالصفقة 
السابقة)صفقة شاليط(، وهو اإلفراج عن أسرى صفقة شاليط الذين مت اعتقالهم 
في الضفة الغربية ثم يكون هناك اتفاق ملفاوضات حقيقة دون ذلك ال جدوى وال 

معنى للمفاوضات«.
وتابع:« جاهزون إلجناز صفقة تبادل أس��رى، ولكن ال ميكن إطالق سراح 
اإلسرائيليني إال بإطالق ص��راح أسرانا الفلسطينيني، واملعتقلني من صفقة 

شاليط«.

م������ن������اط������ق ح�����������زب ال����ل����ه 
تنتفض ونساء اجلنوب 

يقدن احلراك
كسرت انتفاضة 17 أكتوبر اللبنانية جدراناً كثيرة، 
بحسب ما يؤكد العديد من احملتجني املشاركني فيها، منها 
جدار القيود الطائفية، والتهويل باحلرب األهلية، باإلضافة 
إلى جدار اخلوف من سطوة حزب الله في اجلنوب اللبناني.

ومن الظواهر التي مّيزت هذا احلراك الشعبي، وصوله 
إل��ى مناطق تعد معقاًل للثنائي الشيعي »ح��زب الله« 
و«حركة أمل«، حيث خرجت تظاهرات في اجلنوب والبقاع 
مطالبة بإسقاط احلكومة والطبقة السياسية احلاكمة 
منذ عقود وتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة من األحزاب 

والتيارات السياسية.
ولعل األبرز في احلراك في املناطق الشيعية احملسوبة 
على الثنائي »حزب الله« و«حركة امل« أن النساء هن من 
يقدن التظاهرات غير آبهات بالتهديدات التي قد يتعّرضن 

لها.

م���ة حل���ك���و ا ل���ة  س���ت���ق���ا ب���ا أ  ت���ب���د ل���ع���م���ل���ي���ة  ا ر  م���س���ا ت���ص���ح���ي���ح  ة  ر و ض������ر  : ر ل����ص����د ا ك���ت���ل���ة 

هدمت ق��وات االحتالل اإلسرائيلية، أم��س األرب��ع��اء، منزلنينْ وس��ط الضفة 
الغربية احملتلة، بدعوى البناء ب��دون ترخيص. وق��ال شهود عيان لوكالة 
األناضول، إن قوة إسرائيلية داهمت بلدة شقبة غربي رام الله، وشرعت بعملية 
هدم منزلني للمواطن محمود عبد اجلبار، بدوى البناء بدون ترخيص. ويسكن 

في املنزلني نحو 15 فلسطينيا. ومتنع إسرائيل الفلسطينيني من البناء في 
املناطق »ج« التي تخضع لسيطرتها. ووفق اتفاقية أوسلو الثانية املوقعة بني 
السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، مت تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق 

»أ« و«ب« و«ج«، ومتثل األخيرة نسبة 61 باملئة من مساحة الضفة.

الله رام  قرب  منزلنينْ  يهدم  االحتالل  جيش 


